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Käesolev töövahend on koostatud rahvusvahelise Erasmus+ koostööprojekti INDIVERSO raames.
Projekti koduleht: www.indiverso-erasmus.eu
Töövahendi “Psühhomotoorne lähenemine - sotsiaalsete oskuste arendamine läbi liikumis- ja meeskonnamängude” on välja
töötanud projektipartner Berufsbildungswerk Waldwinkel Saksamaal

Töövahend on üks osa kaasamist toetavast lähenemisest, mis koosneb 7 erinevast töövahendist
Töövahend 1:
Täiendavad sekkumised
erivajadusega õppijatele

Moodul 1: Isikukeskne lähenemine tegevuskava koostamisel
Moodul 2: Psühhomotoorne lähenemine - sotsiaalsete oskuste arendamine
läbi liikumis- ja meeskonnamängude
Moodul 3: Sotsiaalsete oskuste arendamine läbi loovtegevuste
Moodul 4: Kogemusnõustamine

Töövahend 2:
Info ja koolitused
pedagoogilisele personalile

Moodul 1: Erivajaduste alase teadlikkuse tõstmine
Moodul 2: Praktiline töövahend õppija toimetuleku hindamiseks koos
soovitustega tema toetamiseks õppetöös, praktikal ja tööelus
Moodul 3: Personali enesehindamisoskuste arendamine

Töövahend 3:
Väljaõpe ja töölerakendumine
läbi coachingu

Metoodiline abimaterjal kutsealase ettevalmistuse korraldamiseks läbi
coachingu
Moodul 1: Supervisioon

Töövahend 4:
Supervisioon ja kovisioon

Moodul 2: Kovisioon - praktiline juhendmaterjal kolleegidevahelise
nõustamise korraldamiseks
Moodul 3: Kovisiooni moderaatorite koolitusmaterjal

Töövahend 5:
Juhised kriisi ennetamiseks ja
kriisiolukordades käitumiseks

Moodul 1: Kriisi ennetamine

Töövahend 6:
Koostöö tööandjatega

Moodul 1: Tööandjate koolituspäeva korraldamine

Töövahend 7:
Võrgustikutöö

Juhised piirkondliku koostöövõrgustiku loomiseks erinevate asutuste ja
osapoolte vahel

Moodul 2: Kriisi märkamine
Moodul 3: Kriisiga toimetuleku strateegiad

Moodul 2: Tööandjate nõustamine ja toetamine

Käesolev metoodiline materjal on mõeldud avalikuks kasutamiseks kõigile erivajadusega õppijatega tegelevatele
organisatsioonidele. Seda on võimalik kasutada moodulite kaupa või erinevaid mooduleid omavahel kombineerides
lähtudes oma eesmärkidest, huvidest ja vajadustest

INDIVERSO projekti elluviimist kaasrahastas Euroopa Liidu programm “Erasmus+”.

Sihtrühm
Heterogeenne õppijate grupp

Sissejuhatus
1. “Psühhomotoorika“ definitsioon
EUROOPA PSÜHHOMOTOORIKA FOORUM (1996) defineerib psühhomotoorikat
järgnevalt:
“Baseerub inimese terviklikkuse kontseptil- ühendades endas keha, meele ja vaimuseisundi.
Psühhomotoorika kirjeldab kognitsiooni ja füüsilise liikumise vahelist sidet ning hõlmab endas
ka emotsioonide tähtsustamist, et arendada inimeste individuaalseid oskuski
psühhomotoorses kontekstis. “

2.

Psühhomotoorse lähenemise metoodika INDIVERSO projektis

Psühhomotoorse lähenemise metoodika käesolevas projektis on laiaulatuslik, protsessile
orienteeritud lähenemine, mis on mõeldud noortele täiskasvanutele, et arendada nende
sotsiaalseid oskusi. Peamiseks eesmärgiks on parandada ja luua osalejates positiivset minapilti. Programmi viiakse läbi grupisessioonidena erinevates gruppides. Grupisessioonid
toimuvad regulaarselt pika perioodi vältel ning grupi tegevused arenevad keerukamaks aja
jooksul.
Iga osaleja individuaalsete oskuste arenguks moodustatakse grupp omavahel võrdsetest
õpilastest ning võimaldatakse vajadusel grupi liikmete vahetust. Grupitöös on väga oluline
grupi liikmete omavaheline suhtlemine ja vastastikmõju, mis kutsub esile muutused
käitumises võimaldades kõigil grupi liikmetel kogeda ja õppida midagi uut.

3.

Grupi arenemine / grupitöö faaside olulisus

Arusaam erinevate grupitöö faaside olemasolust aitab paremini mõista, kaasa aidata ja
vajadusel ka kontrollida grupi arenemist. Kirjanduses on grupi arenemise protsesse
käsitlenud paljud erinevad autorid. Ameeriklane, psühholoog Bruce W. Tuckman (1965)
käsitles “grupi protsesside/grupi faaside” teemat arvukates väljaannetes, kuid need on alles
hiljaaegu osutunud teaduslikult oluliseks. Tuckman defineeris neli grupi faasi 1965 aastal ning
1977 aastal lisandus tema poolt ka viies. Tema kirjeldas tüüpilist grupi arenemise protsessi
järgnevate terminitega “kujunemine”, “tormilisus”, “normaliseerumine”, “toimimine” ja hiljem
“lagunemine”. (Tuckman, Bruce W., (1965): Developmental sequence in small groups
(Tuckman, Jensen 1977).
Baseerudes Tuckmani poolt kirjeldatud ideaalsetele grupi faasidele on ka INDIVERSO
psühhomotoorse lähenemise metoodikas kasutatud kolme erinevat grupi arenemise faasi.
Need on järgnevad:
•
Faas 1: Loomise faas
•
Faas 2: Stabiliseerumise faas
•
Faas 3: Edasiarenemine
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Kuigi ülalpool nimetatud grupi faasid peaksid toimima ideaalses keskkonnas, siis peab
arvesse võtma, et iga grupp on erinev nii nagu on erinevad iga grupi liikmed. Seetõttu ei
pruugi grupid käituda vastavalt ootustele ning sellepärast ei saa ka kolme nimetatud faasi
võtta staatiliste parameetritena, millele grupid kindlasti vastama peavad. Grupi faaside
kirjeldused on käesoleva metoodika kontekstis vaid juhiseks/abimaterjaliks, mida grupijuhid
saavad kasutada, et grupitööd efektiivsemalt planeerida, algatada ja mõjutada erinevaid
grupis toimuvaid protsesse.

3.1

Grupitöö faaside kirjeldused

3.1.1 Loomise faas
Grupitöö alguses on peamine fookus grupiliikmete ja grupijuhi tundma õppimisel. Seda
tehakse läbi valitud mängude ja tegevuste, mis aitavad luua esialgset kontakti, soodustavad
suhtlemist ja aitavad kaasa grupi moodustumise protsessile. Läbi tegevuste ja mängude
saavad osalejad olla kaasatud erinevatesse tegevustesse ning proovida kohanduda vastavalt
tegevusele.
Eriti oluline on juba varastes grupitöö faasides luua julgustav õhkkond, et kõik osalejad
tunneksid ennast hästi ja kindlalt ning julgeksid vabalt liikuda. Julgustav õhkkond on vajalik,
sest grupiliikmete seas võib olla osalejaid kellel on varasemast elust füüsilise aktiivsusega
seotud negatiivseid kogemusi. Oluline on, et kõik osalejad tunneksid ennast turvaliselt ja
seetõttu ei tohiks tegevused olla väga keerukad vaid peavad olema kõigile jõukohased ja
enam pööratakse tähelepanu lõbutsemisele. Olenevalt sellest kuidas grupp mängudele ja
tegevustele reageerib saavad grupijuhid vajadusel kohaldada mängude jaoks ettenähtud
aega. Loomise faasis kasutatakse peamiselt tutvumismänge, kontaktmänge, lõbusaid
füüsilist aktiivsust nõudvaid mänge või tuttavaid meeskonnamänge.

3.1.2 Stabiliseerumise faas
Stabiliseerumise faasi liikumine on sujuv ja ideaalis järgneb see loomise faasile, kus tegeleti
peamiselt osalejate ebakindluse vähendamisega, et soodustada avatust. Seetõttu peaks juba
olema saavutatud ka grupisisene üksmeel ja head suhted, et intensiivistada erinevaid
grupidünaamika protsesse stabiliseerumise faasis. Käesolevas faasis tegeletakse järk-järgult
keerukamate tegevustega, mis soodustavad intensiivset grupidiskussiooni. Seeläbi
arendatakse suhtlemisoskust ja loovat probleemilahendust. Kuna tegemist on intensiivse
grupitööga, siis pole välistatud, et osalejates võivad esile kerkida või rohkem ilmseks tulla
sisemised konfliktid või probleemid. Võimalikke tekkinud konflikte saab lahata koos grupiga
ja õppimise eesmärgil nö ära kasutada.
Konfliktide õppe-eesmärgil kasutamine ja nende oskuslik lahkamine sõltub paljuski
grupijuhi/mängujuhi suhtumisest ja konflikti mõistmisest. Grupijuhi võimuses on
probleemilahendust suunata ja juhtida võimaliku parima lahenduseni. Üldiselt on sellistel
konfliktsituatsioonidel grupidünaamikale väga suur mõju. Nende situatsioonide postiivne
lahendus aitab kaasa grupisisese positiivse õhkkonna loomisele, toetab ja soodustab
toerantsust, avatust ja austust. Kõik viimati loetletud omadused on põhikomponendid edukaks
sotsiaalsete oskuste arendamiseks.
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3.1.3

Edasiarenemine

Kui grupp on jõudnud ühisele arusaamisele grupitöö põhimõtetest siis käesolev faas hõlmab
endas kindlate reeglite paika panemist, mis reguleeriks koostööd. Koostöö reguleerimise all
on mõeldud reegleid, mille järgi teineteisega käituda erinevates situatsioonides ja ka
tegevustes.
Koostöö arendamiseks ja reguleerimiseks kasutatakse järjest rohkem keerukamaks
muutuvaid tegevusi/mänge, mille sisuks on probleemilahendus ja väikeste projektide
läbiviimine. Ideaalis tekivad tegevuse käigus intensiivsed ja produktiivsed tööprotsessid. Kuid
seda eeldusel, et grupp töötab ühiselt kindla eesmärgi nimel ning seeläbi leiab loovaid
lahendusi.
Väga olulisel kohal on grupisiseselt teineteise aktsepeerimine ja väärtustamine. Grupijuht
võib siinkohal tööprotsessist veidi eemalduda ning võtta endale peamiselt moderaatori rolli
või vajadusel abistada osalejaid individuaalselt.
Grupiprotsesse saab nimetada “ edasiarenemise faasiks ” kui osalejad ise panustavad olulisel
määral tegevuste planeerimisse ja läbiviimisesse ning väljendavad sealjuures ka enda soove
ja ideid. Juhul kui grupiliikmed haaravad ohjad nö enda kätte, siis võib juhtuda, et
grupijuhi/mängujuhi poolt planeeritud tegevustest kaldutakse eemale ja tegevus võib võtta
sootuks uue suuna. Psühhomotoorse lähenemise metoodikas on osalejate initsiatiiv vägagi
teretulnud ja enamasti arvestatakse osalejate mõtete ja ideedega. Kui initsiatiiv on tekkinud
grupi ühise koostöö tulemusena, siis võib sellest arendada erinevaid tähenduslikke tegevusi,
mis tugevdavad grupisiseseid suhteid.
Spontaansete ideede välja pakkumine ja tegevuse algatamine demonstreerib osalejate soovi
võtta vastutust tunni planeerimise eest. Samuti peegeledab see grupisiseselt osalejate
enesemääratlemise oskust.

4.

Üldised aspektid psühhomotoorse lähenemise metoodika rakendamisel

Individuaalsete grupikohtumiste ja grupisiseste arengute sooodustamiseks on vajalik, et
grupp saaks kokku regulaarselt (kord nädalas) ning, et grupiliikmed oleksid samad. Hea
grupidünaamika loomiseks on soovituslik rakendada teatud “rituaale” iga kord kui grupp kokku
saab. “Rituaalide” kasutusele võtt aitab tegevusi ja grupitunde paremini struktureerida ning
tuttavad ja pidevalt korduvad tegevused annavad ka osalejatele teatud rutiini ja kindlustunde.
Erinevad “rituaalid” võivad samuti aidata luua tugevamat ühtsustunnet/üksmeelt grupis. Üks
näide rituaalist on näiteks iga kord kohtumine ühes ja samas kohas ning teineteise tervitamine
ning grupitunni lõpetamine ringis istudes ja tegevusest saadud kogemuste või oma arvamuse
jagamine.
Organiseeritud vestlust ja tegevuse peegeldust iga tunni lõpus võib samuti käsitleda kindla
rituaalina, sest see on pidevalt korduv ja muutub ajaga ka osalejatele tuttavaks tegevuseks.
Tegevuse ja tunni lõpus antakse osalejatele aega rääkida sellest, mida nad tunni või tegevuse
jooksul kogesid. Arutelu ja muljete jagamine teistega aitab osalejatel vaimselt oma mõtteid
korrastada. Osalejad võivad väljendada nii kriitikat kui kiitust.
Samuti on võimalik arutelu üles ehitada nii, et osalejad saavad pärast oma mõtete
avaldamist tagasisidet kogu grupilt. Selline suhtlus soodustab ja tugevdab grupidünaamikat.
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Lisaks võimaldab see grupiliikmetel iseend paremini määratleda või olenevalt situatsioonist
grupist eristada ning aitab kaasa igaühe oskustepagasi arendamisele.
Siinkohal on grupijuhi ülesandeks iga tegevuse lõpus kindlaks määrata aeg, mille jooksul
arutelu toimub. Arutelu on grupijuhi poolt modereeritud.
Spontaansed (tunded) kommentaarid mängu/tegevuse käigus on samuti väga oodatud ja
sama väärtuslikud kui planeeritud arutelu/peegeldussessioonid tegevuse lõpus. Samuti saab
tegevuste edenedes peegeldusi ja arutelu suunata ka igapäevategevuste ja töö situatsioonide
analüüsi peale kasutades erinevaid abistavaid küsimusi nagu näiteks:
„Missuguseid oskusi pidin kasutama, mida vajan ka igapäeva töös?”, “Kas nendes oskustes
või tegevustes, mida tegime oli ka midagi tuttavlikku, mida juba kasutan oma igapäevases
töös?”, “Missuguseid kogemusi saan rakendada hetkel pooleliolevasse projekti/töösse?”
Läbi arutleu kinnistuvad uued oskused ja teadmised paremini ning grupiliikmed õpivad oma
kogemusi ja oskusi üle viima igapäeva- ja tööelu situatsioonidesse.

5.

Nõuded mängujuhi/ grupijuhi kompetentsile

Psühhomotoorse metoodika kasutamine seab teatud nõuded ka mängujuhile/grupijuhile.
Töötades psühholoogiliste probleemidega noortega on lisaks pedagoogika põhiteadmisteleja oskustele väga oluline ka loov mõtlemine. Mängujuht/grupijuht peab aru saama oma rollist
ning oskama ennast sihipäraselt rakendada lähtudes psühhomotoorse lähenemise metoodika
põhimõtetest.
Olenevalt tegevusest ja grupidünaamikast võib mängujuhi/grupijuhi roll olla väga erinev.
Mõned näited grupijuhi rollidest erinevates mängudes: instruktor, õpetaja, inspiratsiooni
allikas, moderaator, kuulaja, vaatleja, meeskonnaliige. Eelnevast tulenevalt peab
grupijuht/mängujuht suutma kohaneda vastavalt situatsioonile ning olema osav rollide
vahetuses. Seetõttu on soovituslik, et meeskonnas oleks vähemalt kaks grupijuhti, et rollide
vahetust lihtsamaks teha ja ülesandeid omavahel jagada. Samuti on hea kui
grupijuhid/mängujuhid on oma erialalt erinevatest valdkondadest ning eri soost. Erineva
taustaga inimesed annavad suurema panuse meeskonna rikastamisse. Samuti on seeläbi
võimalus ka grupijuhtidel rohkem kogeda ja professionaalselt areneda ning hiljem
reflekteerida oma kogemust lähtuvalt enda erialast.
Kõige olulisemaks aga loetakse isiksuseomadusi, sest meeskonnatöö nõuab eelkõige avatust
ja usaldust. Samuti enesekindlust erinevate konfliktide lahendamisel ning oskust kriitikat
vastu võtta.

Eesmärk
Toetada ja julgustada isiksuse arenemist läbi eneseteadlikkuse suurendamise ja sotsiaalsete
oskuste arendamise.
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Töövahendi sisu
Põhjalikum kirjeldus psühhomotoorse lähenemise metoodikas kasutatud mängude kohta:
Mängude kirjeldused –klõpsa siia !

Soovitatav kestvus
Vähemalt 6-8 nädala jooksul, üks kord nädalas, 60-90 min sessioonid.

Eeldused tegevuste läbiviimiseks
Tegevuste läbiviimiseks on vajalik suur ruum või soovitatavalt spordisaal.
Mängudes vajaminevate materjalide loetelu on välja toodud iga mängu kirjelduses.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav
selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.
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“Ma ei ole kunagi.... (seda teinud)“
“Jutuajamine“
“Gordiani sõlm“
„ Mattide pööramise võistlus“
“Võimlemismattidel liuglemine“
“Nimi ja iseloomustus“
“Nimede kaos“
“Võtke järjekorda!“
“Veerev pall“
“Tõde või vale?“
“Tähestikumäng“
“Hõljuv pulk“
“Konksuga kullimäng“
“Titanic“
“Korvpall- jalgpall- saalihoki ...“
“Kolm ühes“
“ZOOM“
“Ihukaitsjad“
“Katsetused köiega“
“Mattide kuningas“
“Rodeo“
“Hõljuv pall“
“Pildi järgi mängimine“
“Pingi transportimine“
“Kiikuv A“
“Vigurgolf“
“Juhatamine ja järgmine“
“Kunsti loomine“
“Löökpillide muusika“
“Ämblikuvõrk“
“Väravpall“
“Labürint“
“Ronimisväljak“
“Juhatamine, saatmine, juhtimine“
“Moeshow“
“Pantomiim/ näitemängud“
“Varjuteater“
Mängu välja mõtlemine“

Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
Faas 1
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Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2
Faas 2

Faas 3
Faas 3
Faas 3

Faas 3
Faas 3
Faas 3
Faas 3
Faas 3
Faas 3
Faas 3
Faas 3
Faas 3
Faas 3
Faas 3
Faas 3
Faas 3
Faas 3
Faas 3

“Ma ei ole kunagi...(seda teinud)“

Faas 1

Kategooria/ Mängu
tüüp

Jäämurdja/ Tutvumismäng

Eesmärk

Teiste mängijatega kontakti loomine ja nende tundma õppimine

Mängijate arv

Alates 10-st mängijast
Umbes 15 min, võib varieeruda

Kestvus

Materjalid

Lisamaterjale pole vaja

Asukoht

Suur ruum

Grupp istub koos ringis. Üks mängija tõuseb vabatahtlikult püsti ja liigub ringi keskele. Ringi keskel
olev mängija hakkab rääkima endast ja kirjeldab mingit tegevust, mida ta varem kunagi teinud ei ole.
Nt. „Ma ei ole kunagi teinud benjihüpet“, „Ma ei ole kunagi käinud Berliinis“. Seejärel ülejäänud
mängijad, kes samuti pole kunagi teinud välja öeldud tegevust tõusevad püsti ja proovivad
võimalikult kiiresti omavahel kohad ära vahetada. Samuti peab endale vaba koha leidma mängija,
kes alustas ringi keskelt enda kirjeldamisega.
See mängija, kes pole piisavalt kiire ja endale uut kohta ei leia läheb nüüd ise ringi sisse ja kõik kordub
otsast peale- mängija peab avaldama enda kohta midagi, mida ta kunagi teinud ei ole.
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“Jutuajamine“

Faas 1

Kategooria/ Mängu
tüüp

Jäämurdja / Tutvumismäng

Eesmärk

Vestluse algatamine, teineteise tundma õppimine

Mängijate arv

Alates 10-st mängijast

Kestvus

Umbes 30 min, võib varieeruda

Materjalid

Lisamaterjale pole vaja

Asukoht

Suur ruum

Moodustatakse paarid. Paaride moodustamiseks võib nimedega loosi tõmmata. Igal osalejal peab
olema vestluspartner. Kõikidele paaridele antakse 10 min aega, et läbi viia kahepoolne intervjuu.
Intervjuud võib teha kas istudes või liikudes (intervjuud võib teha ka ruumist väljas). Pärast kümne
minuti möödumist vahetatakse paarilist ja viiakse läbi uus intervjuu, milleks on samuti aega 10 min.
Pärast teist intervjuud kogunevad kõik tagasi alguspunkti ja istutakse/seistakse ringis. Iga osaleja
tutvustab enda viimast paarilist kasutades seda informatsiooni, mida intervjueerimise käigus koguti.
Näited info kohta, mida intervjuu käigus koguda:
• Nimi (hüüdnimi)
• Vanus
• Hariduslik ja/või tööalane taust
• Elukoht
• Sünnikoht
• Vabajategevused
• Isikuomadused (positiivsed/negatiivsed)
• Huvid ja hobid
• Ootused oma grupile
• Eesmärgid/püüdlused nt. karjäärialaselt või
elus üldisemalt
Tähelepanek:
Intervjuu on vabatahtlik ja oluline on austada oma vestluspartneri soove, kui ta ei taha vastata
isiklikele küsimustele.
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“Gordioni sõlm“

Faas 1

Kategooria/ Mängu
tüüp

Mäng kaaslaste tundma õppimiseks

Eesmärk

Teiste mängijatega kontakti loomine ja nende tundma õppimine

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 30 min, võib varieeruda

Materjal

Lisamaterjale pole vaja

Asukoht

Suur ruum

Osalejad seisavad ringis teineteisele väga lähedale, õlg-õla kõrvale nagu pildil. Kõik osalejad
sirutavad oma käed välja. Iga osaleja leiab endale kahe erineva inimese käed ja võtab neist kinni nii,
et tekib „inimsõlm“. Seejärel proovib grupp meeskonnatööna „sõlme“ lahti arutada nii, et käed lahti
ei läheks.
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“Mattide pööramise võistlus“

Faas 1

Kategooria/Mängu tüüp

Aktiivne võistlusmäng

Eesmärk

Kohanemine meeskonnaga ja meeskonnavahelise suhtluse
arendamine. Grupis koostöö arendamine.

Mängijate arv

Alates 8-st osalejast

Kestvus

10-15 min, võib varieeruda

Materjalid

2 pehmet suurt võimlemismatti nagu pildil näha

Asukoht

Spordisaal /suur ruum

Osalejad jagavad ennast iseseisvalt kahte võistkonda ja mõlemad võistkonnad mõtlevad endale
nime. Kumbki võistkond saab endale ühe pehme võimlemismati. Võimlemismatt asetatakse
eelnevalt kokku lepitud stardijoone taha. Võistkonnad kogunevad terve mati pikkuses mati taha
nagu pildil. Kui antakse „start“ peavad mõlemad meeskonnad oma matti mööda põrandat nö
veeretama/ümber pöörama seni kuni nad jõuavad matiga teise saali otsa. Võitnud on see võistkond,
kelle matt puudutab esimesena vastasseina.
NB! Matte meeskonnaga tassida ei tohi!
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Tähelepanekuks:
Selle mängu eesmärgiks ei ole ainult füüsiliste oskuste rakendamine, mäng nõuab ka
sotsiaalsete oskuste kasutamist. Osalejad peavad teineteisega suhtlema ja arutlema, et
meeskonnana efektiivselt töötada. Kõik osalejad peavad aktiivselt kaasa mõtlema ja enda
panuse andma, et võimlemismatt võistluse käigus õigel kursil püsiks. Selle mängu puhul on
edukalt võimalik kaasata ka nõrgemaid osalejaid, et suurendada nende enesekindlust,
julgust ja meeskonda kuuluvuse tunnet.
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„Võimlemismatil liuglemine“

Faas 1

Kategooria/ Mängu
tüüp

Aktiivne võistlusmäng

Eesmärk

Kohanemine meeskonnaga ja meeskonnavahelise suhtluse
arendamine. Grupis koostöö arendamine.

Mängijate arv

Alates 8-st osalejast

Kestvus

10 – 15 min, võib varieeruda

Materjalid

2 pehmet suurt võimlemismatti nagu pildil näha

Asukoht

Spordisaal/ suur ruum

Osalejad jagavad ennast iseseisvalt kahte võistkonda ja mõlemad võistkonnad mõtlevad endale
nime. Kumbki võistkond saab endale ühe pehme võimlemismati ja asetab selle eelenvalt
kokkulepitud stardijoone taha, siledama poolega vastu põrandat (et tagada parem libisemine).
Stardimärguande peale jooksevad mõlemast võistkonnast korraga kaks inimest oma mati suunas
ning viskuvad matile nii, et matt mööda põrandat edasi libiseks. Kui matt enam ei libise jooksevad
mõlema võistkonna kaks võistlejat oma võistkonna juurde tagasi ning annavad jooksukorra üle
järgmistele võistlejatele nt. käega plaksu lüües. Järgmised võistlejad jooksevad samamoodi matini
ja viskuvad sellele. Kõik kordub seni kuni üks mattidest puutub spordisaali vastasseina- see võistkond
on siis võitnud.
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"Nimi ja iseloomustus"

Faas 1

Kategooria/ Mängu
tüüp

Jäämurdja/tutvumismäng

Eesmärk

Teiste mängijatega kontakti loomine ja nende tundma õppimine

Mängijate arv

Alates 8-st osalejast

Kestvus

Umbes 25 min, võib varieeruda

Materjal

Kirjutusvahend ja paber igale osalejale

Asukoht

Suur ruum

Kõik osalejad kirjutavad enda eesnime trükitähtedega ülevalt alla suunas. Iga oma nime tähega
peavad kõik kirjutama ühe omadussõna, mis kirjeldaks neid ennast.
Näiteks
• P punapea, meeldib puhata
• A aus, avameelne
• U uudishimulik,
• L Lohakas, loominguline
Osalejad esitlevad oma nime ka kõikidele teistele.
Lisaks:
Kui grupiliikmed on teineteisega juba tuttavad, siis saab proovida ka selle mängu teist varianti. Kõik
istuvad ringis ning mängijad kirjutavad oma nime paberile ülevalt alla suunaga nagu ülevalpool
kirjeldatud. Kõik annavad enda nimega paberi endast vasakul istuvalt inimesele (päripäeva).
Järgmine inimene lisab enda poolt omadussõnad selle inimese kohta kelle nimi on paberil. Kui kõik
on seda teinud, siis antakse paber jälle edasi. Paberid käivad mööda ringi seni kuni kõik on saanud
kõikide kohta kirjutada ning originaal jõuab õige inimeseni tagasi.
Olenevalt grupist/osalejatest saavad nad ise otsustada, kas kõik tutvustavad enda paberit või mitte.
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“Nime kaos“

Faas 1

Kategooria/ Mängu
tüüp

Jäämurdja/ tutvumismäng

Eesmärk

Teiste mängijatega kontakti loomine ja nende tundma õppimine

Mängijate arv

Alates 10-st osalejast

Kestvus

Umbes 15 min, võib varieeruda

Materjalid

3 erinevat värvi palli (nt. punane, kollane, sinine)

Asukoht

Suur ruum

Kõik osalejad seisavad või istuvad ringis. Mäng algab „soojenduseks“ lihtsa harjutusega, esialgu
pannakse mängu vaid üks pall. Hiljem muutub mäng keerukamaks ja mängitakse kõigi kolme palliga
korraga.
Esimesel mängijal on sinine pall ja ta viskab selle päripäeva endast vasakul olevale mängijale ning
ütleb samaaegselt mängija nime, kellele pall visati. Sinise palli viskamist tehakse seni kuni kõigile
mängijatele on selge, mida tuleb teha. Järgmisena tuleb mängu punane pall, mida visatakse
vastupäeva, endast paremal olevale mängijale ning samaaegselt tuleb öelda enda nimi. Kahe palliga
mängu proovitakse jälle, et kõik saaksid aru, mida teha. Viimasena tuleb mängu kollane pall, mida
visatakse ringis mängijate vahel nö juhuslikult. Siinkohal peab viskaja olema kindel, et see kellele
visatakse näeb palli tulemas ja suudab seda püüda, et vise oleks edukas. Kollase palli viskamisel peab
viskaja ütlema enda nime ja mängija nime kellele ta selle viskab nt „Marilt Martinile“ või „Mari viskab
Martin püüab“ vms.
Kui mängu põhimõtted on selgeks saanud siis proovitakse kõik kolm palli korraga mängu panna:




Sinine pall
Mängija ütleb endast vasakul oleva inimese nime, kellele ta palli viskab.
Punane pall
Mängija ütleb enda nime ja viskab palli endast paremal olevale inimesele.
Kollane pall
Mängija ütleb enda nime ja selle inimese nime kellele ta palli viskab „Mari
viskab Martinile“

See mäng põhjustab kindlasti segadust ning tõenäoliselt tuleb ette ka palju vigu, kuid neid olukordi
tuleb võtta naljaga. Vea korral võivad kõik mängijad korraga hüüda „VIGA“, misjärel muudetakse
ringis mängijate asetust ja mäng jätkub.
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"Võtke järjekorda!"

Faas 1

Kategooria/ Mängu
tüüp

Jäämurdja/ Tutvumismäng

Eesmärk

Teiste mängijatega kontakti loomine ja suhtlemine

Mängijate arv

Alates 10-st osalejast

Kestvus

Umbes 15 min, varieerub

Materjalid

Lisamaterjale pole vaja

Asukoht

Suur ruum/ spordisaal

Muusika käib, kõik osalejad liiguvad ruumis läbi-segi ringi.
Kui muusika jääb seisma saavad osalejad ülesande, mille järgi nad ennast grupis järjekorda peavad
panema.
Näiteks:
"Pange ennast pikkuse järjekorda!"
"...järjekorda vanuse järgi"
"...järjekorda jalanumbri järgi"
"...sünnikuupäeva järgi"
"...juuksepikkuse järgi"
"...tähesetikulisse järjekorda eesnime järgi"
Jne.

Pärast järjekorda panemist kontrollitakse järjekorra õigsust.
Mäng suurendab osalejate suhtlemisjulgust ja arendab suhtlemisoskust läbi olukorra, mis vajab
kiiret lahendust. Ülesande lahendamiseks peavad kõik mängijad mingil määral kommunikeeruma nt
kasutades küsimuste küsimist, et infot saada.
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“Veerev pall“

Faas 1

Kategooria/ Mängu
tüüp

Aktiivne mäng

Eesmärk

Soodustab ja toetab osalejate vahelist suhtlust.

Mängijate arv

Alates 10-st mängijast

Kestvus

Umbes 15 min, võib varieeruda

Materjalid

1-2 palli

Asukoht

Suur ruum või spordisaal

Mängu jaoks on vaja väljakut või saali, millel on juba maha märgitud erinevad jooned, et neid saaks
kasutada mängu ala märgistamiseks. Kui jooni väljakul või ruumis ei ole siis saab mänguala maha
märkida kasutades nt. erinevaid koonuseid. Mängijad istuvad märgistatud mängualasse
põrandale/murule. Väljaspool piire seisab üks mängija või juhendaja, kellel on pall. Pall
veeretatakse väljakule, mõne väljakul oleva mängija suunas. Mängu eesmärgiks on palli eest ära
liikuda nii, et mängija väljakul püsti ei tõuse. Palli eest võib ära põigata või istudes edasi liikuda,
püsti tõusta ei tohi.
See, keda veerev pall tabab peab väljakult ära minema ja võib abistada palli viskajat. Mäng käib
seni, kuni väljakule on jäänud vaid üks mängija.
Tavaliselt mängitakse paar mängu järjest ning uue mänguga vahetatakse välja ka palli veeretaja.
Tähelepanek: Palli tohib väljakule ainult veeretada!
Lisaks:
Mängu võib mängida ka nt kasutades kahte palli. Mitme palli kasutamine nõuab mängijatelt
rohkem keskendumist, tähelepanu ja samuti vilumust ja painduvust palli eest põgenemisel.
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"Tõde või vale?"

Faas 1

Kategooria/ Mängu
tüüp

Jäämurdja/ Tutvumismäng

Eesmärk

Suhtlemise soodustamine, kontakti loomine teiste mängijatega ning
teineteise tundma õppimine.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestuvus

Umbes 15 min., võib varieeruda

Materjal

Lisamaterjale pole vaja

Asukoht

Suur ruum

Grupp istub koos moodustades ringi. Iga mängija mõtleb enda kohta kolm asja, millest ta rääkida
tahaks (nt. hobid, mingi huvitav kogemus, isikuomadus jne.). Kaks välja mõedud asjadest peaksid
olema tõesed ja kolmas väide/asi peab olema vale või väljamõeldis. Kui kõigil on enda kohta kolm
asja mõeldud hakkavad mängijad järjest rääkima. Valitakse vabatahtlik, kes alustab ja ütleb oma
nime ning seejärel proovib täie tõsidusega öelda need kolm asja või väidet enda kohta. Pärast
väidete esitamist arutavad ülejäänud mängijad grupina, milline väide võiks olla vale.
Seejärel liigub rääkimise kord järgmisele mängijale.
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"Tähestikumäng"

Faas 1

Faas 2

Kategooria/ Mängu
tüüp

Lihtne koostööd soodustav mäng, mis hõlmab endas ka
probleemilahendusoskuste rakendamist.

Eesmärk

Meeskonnatöö soodustamine, suhtlemisoskuse arendamine ja loova
mõtlemise arendamine.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 30-45min, võib varieeruda

Materjal

Vaja läheb paberilehti/kaarte millele on prinditud tähestik A-Z. Iga
täht peab olema eraldi paberil nagu pildil näha. Tähestik peab olema
prinditud kahes või kolmes eksemplaris, iga eksemplar erinevat värvi.
See tähendab, et iga tähte peab olema 2-3 tükki ja nt sinist, punast ja
rohelist värvi.

Asukoht

Suur ruum või spordisaal

Mäng nr.1
Mängijad on jagatud kahte kuni kolme väiksesse võistkonda (võib kasutada ka võistkondade
loosimise meetodit). Igale võistkonnale määratakse üks värvidest. Tähtedega paberilehed/kaardid
laotatakse segamini ruumi keskele. Võistkonnad kogunevad ruumi vastasseinade juurde.
Võistkonnad peavad vastavalt enda võistkonna värvile saali keskelt korjama õiget värvi tähti. Oluline
on, et tähti korjataks tähestiku järjekorras A-Zni. Korraga võib mänguplatsile ühest võistkonnast
joosta üks inimene. Tähti tuuakse mänguplatsilt ükshaaval ja vastavalt tähestiku järjekorrale. Mäng
käib aja peale, võidab see võistkond, kes esimesena tähestiku enda meeskonna juurde õiges
järjekorras ritta laob.
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Mäng nr. 2
Mäng nr. 2 on jätk esimesele mängule. Võistkondadel on aega 10 min. Selle aja jooksul peab iga
võistkond meeskonnatööna moodustama oma tähestiku tähtedest nii pika sõna kui võimalik. Võidab
see võistkond kellel on kõige pikem sõna.

Mäng nr. 3
Võistkonnad laotavad oma tähestiku tähed põrandale, et need oleks kõigile nähtavad. Kiiruse
peale peab iga võistkond leidma ruumist igale tähele vastava eseme/ asja (või inimese). Kasutada
võib kõiki ruumis saadaolevaid esemeid/asju (või inimesi). Nt. T- tool, S- sõrmus, P- Paul jne.
Samuti võib kasutada ka seostamist nt. O= oranž= oranži värvi ese jne.
Võistkond, kes on etteantud aja jooksul kõige rohkem esemeid/asju/inimesi tähtedele leidnud on
võitja.
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"Hõljuv pulk"

Faas 1

Faas 2

Kategooria/ Mängu
tüüp

Lihtne koostööd soodustav mäng, mis hõlmab endas ka
probleemilahendusoskuste rakendamist.

Eesmärk

Teiste mängijatega kontakti loomine, suhtlusoskuse ja koostöö
arendamine.

Mängijate arv

Alates 5-st inimesest

Kestvus

10-15 min

Materjal

Minimaalselt 1.8 m pikkune, kerge pulk (ideaalis bambusest pulk).
Pulga diameeter 8mm.

Asukoht

Suur ruum/ spordisaal

Mängijad jaotavad ennast võrdselt kahte ritta, seisavad nägudega vastakuti ja sirutavad välja oma
nimetissõrme. Välja sirutatud sõrmedele asetatakse kerge bambuspulk, mängijad hargnevad
võrdselt kogu pulga pikkuses. Mängijate ülesandeks on pulk tasakaalus hoida ja asetada see
põrandale kasutades vaid oma nimetissõrme.
See mäng võib tunduda lihtne, kuid tegelikkuses nõuab väga koordineeritud liigutusi ja
mängijatevahelist koostööd. Selle saavutamiseks tuleb mängijatel teineteisega suhelda.
Mängu lõpetamiseks sobib hästi väike arutelu, kus osalejad saavad oma kogemusi/tundeid jagada.
Nt. võib mängijatelt küsida: „Kuidas see mäng teile meeldis? Kuidas te ülesande
lahendasite/lahendusele jõudsite? Kuidas te meeskonnana koos töötasite ja mis selle juures oli
raske/kerge? Jne.“.

http://www.spielewiki.org/wiki/Schwebende_Stange
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“Konksuga kullimäng“

Faas 1

Faas 2

Kategooria/ Mängu
tüüp

Aktiivne jooksumäng

Eesmärk

Kontaktmäng, teiste mängijatega kohanemine, füüsilise aktiivsuse
suurendamine

Mängijate arv

Alates 14-st mängijast

Kestvus

Umbes 15 min, varieerub

Materjal

Lisamaterjale pole vaja

Asukoht

Suur ruum/ spordisaal

Kõik mängijad leiavad endale partneri, kellega näod vastakuti käevangu võtta. Valitakse välja üks
paar, kes on nö „kullid/tagaajajad“. Tagaajajate eesmärgiks on kätte saada teine paar. Kui tagaajajad
on kellegi kinni püüdnud, siis hakkab püütud paar kulliks ja mäng jätkub.
Mängul pole ajalist piirangut ja mängitakse seni kuni aega või soovi on. Paarilisi võib keset mängu ka
vahetada.
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"Titanic"

Faas 1

Faas 2

Kategooria/ Mängu
tüüp

Lihtne koostööd soodustav mäng, mis hõlmab endas ka
probleemilahendusoskuste rakendamist.

Eesmärk

Meeskonnana koos töötamine ja kaaslastega kohanemine.
Ühtsustunde suurendamine.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 15-20 min

Materjal

2 paksemat võimlemismatti

Asukoht

Spordisaal

Selle mängu võtmesõnaks on koostöö. Kaks võimlemismatti asetatakse spordisaalis seina vastu,
põrandale. Need matid on mängus Titanicu „päästepaatideks“. Mäng algab väikse lühilooga, kõik
mängijad istuvad põrandal ringis.
Näiteks:
„Te kõik olete kindlasti kuulnud lugu ülivõimsast laevast nimega Titanic- mis algselt pidi olema
uppumatu, kuid siiski jäämäega kokkupõrkel uppus. Täna kujutage ette, et teie ise olete Titanicu
reisijad. Kujutage ette, et viibite Titanicu välidekil, kui laeva kapten ühtäkki teatab, et laev on just
vastu ülisuurt jäämäge sõitnud ja laeb upub. Kõik reisijad peavad võimalikult kiiresti
päästepaatidesse liikuma, et ellu jääda! „
Pärast loo rääkimist kõlab signaal (nt. vile), mida kuuldes peavad kõik mängijad end päästma ja
päästepaatidesse (võimlemismatid) ronima. Kui mängijad on päästepaatidesse (mattidele) jõudnud
on nende ülesanne liikuda päästepaatidega (mattidel) teise saali otsa. Seda tehes on keelatud
paatidest (mattidelt) maha astumine või põranda (mere) puutumine. See, kes astub matilt maha või
puudutab põrandat on mängust väljas.
Paatkond peab probleemi lahendamiseks töötama meeskonnana ja välja mõtlema strateegia kuidas
„paati“ liigutada. Eesmärk on „paati“ liigutada nii, et keegi ei jääks maha ega langeks mängust välja.
Seega on ülioluline jälgida inimeste paiknemist matil ja vaadata, kuidas nende liikumine aitaks kaasa
mati liigutamisele.
Pärast mängu lõppu arutatakse koos saadud kogemuste üle. Abiks on järgnevad küsimused:
"Kuidas te grupina ülesande lahendasite? Mis oli ülesande juures kõige keerulisem ja kuidas te
olukorrad lahendasite? Jne..."
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“Korvpall-jalgpall-saalihoki...“

Faas 1

Faas 2

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Aktiivsed meeskonnamängud

Eesmärk

Füüsilise aktiivsuse tõstmine, koos meeskonnana mängimine ja
teineteise abistamine

Mängijate arv

Alates 10-st mängijast

Kestvus

Umbes 30 min, varieerub

Materjalid

Korvpall, jalgpall, saalihoki tarbeks saalihoki kepid ja pall ja kaks
väikest väravat

Asukoht

Spordisaal

Siinkohal eeldatakse, et mängijad on tuttavad kõigi kolme mänguga (korvpalli, jalgpalli ja
saalihokiga) ning seetõttu ei kirjeldata mängureegleid. Juhul kui mängureegleid ei teata on neid
võimalik lihtsa vaevaga nt. internetist leida.
Tähelepanekuid meeskonnamängude olulisuse kohta:
Sport ja klassikalised meeskonnamängud moodustavad ühe väga suure ja olulise osa
psühhomotoorse lähenemise metoodikas. Seda osaliselt seepärast, et nö traditsioonilised ja hästi
tuntud meeskonnamängud nagu korvpall, jalgpall ja saalihoki on enamasti laste ja noorte seas väga
populaarsed, kuid ka seepärast, et oma olemuselt on meeskonnamängud kaasahaaravad ja
ergutavad. Kuna meeskonnamängud on kaasahaaravad ja sobivad noortele hästi, saab koos füüsilise
aktiivsusega samaaegselt arendada ka sotsiaalseid oskusi ja jälgida nt. grupi käitumist.
Selleks, et meeskonnamängud täidaksid oma eesmärgipärast rolli (psühhomotoorses lähemises) on
oluline märgata grupisiseseid protsesse, sh. käitumist ja konflikte ning osata neid lahendada.
Eelnevast tulenevalt mängib olulist osa ka tegevuse vaatlus. Olenevalt mängijate võimekusest
(motoorsed oskused, motivatsioon, kogemused jne.) on oluline osata neid, nö traditsioonilisi
meeskonnamäge vastavalt mängijatele kohandada. Seda saab teha nt. reeglite lihtsustamisega, et
tagada kõikide mängijate osalemine, mängureeglite mõistmine ja mängust positiivse kogemuse
saamine.
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“Kolm ühes“

Faas 1

Faas 2

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Meeskonnamängud

Eesmärk

Füüsilise aktiivsuse tõstmine, meeskonnana töötamine

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

30-45 min, varieerub

Materjalid

Korvpall, jalgpall, saalihoki tarbeks saalihoki kepid ja pall ja kaks
väikest väravat

Asukoht

Spordisaal

„Kolm ühes“ on tegevus, kus kombineeritakse kolm meeskonnamängu- jalgpall, korvpall ja saalihoki.
Kõiki mänge mängitakse vastavalt kokkulepitud reeglitele. Ühest mängust teise peale ülemineku
otsustab nö kaotaja võistkond. Nt. pärast korvpallis punkti teenimist otsustab kaotaja meeskond,
kas jätkatakse edasi korvpalliga või vahetatakse mängu ja mängitakse nt. jalgpalli. Ja nii iga kord kui
üks meeskondadest on mõnes mängus punkti saanud, siis kaotaja meeskond otsustab, millist mängu
edasi mängitakse.
Selline mängu käik annab suurema tõenäosusega mõlemale võistkonnale võimaluse otsustada, mis
on järgmine mäng mida mängitakse. Samuti saab nö kaotaja võiskond langetada ka strateegilisi
otsuseid mängude valiku osas nt. eelistades mõnda mängu, milles nad tugevamad on.
Tähelepanek:
Pidev mängude vahetamine ja erinevate pallide ja vahenditega mängimine arendab osalejate
kohanemisvõimet, sest mäng nõuab kiiret harjumist uue olukorraga. Samuti arendab see motoorset
võimekust, koordinatsiooni ning füüsilist vastupidavust.
Suure tõenäosusega võib olla mängijatel raskusi meeskonnamängude tavareeglitega mängimisel.
Sellisel juhul on mõistlik kõikide mängude reegleid lihtsustada ja sobivaks kohandada vastavalt grupi
füüsilisele ja vaimsele võimekusele. Oluline on, et mängude vahel ei tekiks pikki pause ning mängude
vahetused oleksid sujuvad.
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“ZOOM“

Faas 1

Faas 2

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Lihtne mäng, nõuab vähest probleemilahenduse oskust.

Eesmärk

Ülesande lahendamine meeskonnana, suhtlemisoskuse arendamine.

Mängijate arv

Alates 8-st osalejast

Kestvus

Umbes 35-40 min.

Materjalid

Pildiraamat „ZOOM“ , autor Istvan Banyai (1995), Verlag Sauerländer
(avaldaja)

Asukoht

Suur ruum/ spordisaal

Mängu eesmärgiks on proovile panna ja arendada osalejate suhtlemis- ja mõistmisoskust. Liikumine
ja füüsiline aktiivsus on selles mängus tagaplaanil.
Mängu mängimiseks on vaja pildiraamatut „Zoom“. See koosneb 50-st illustreeritud leheküljest.
Kõikidel lehtedel on illustratsioonid, mis moodustavad raamatuna kokku ühe suure pildi. Raamatu
lehekülgi saab asetada järjekorda, et moodustada nö loogiline sündmuste jada .
Olenevalt mängijate arvust / grupi suurusest tasuks osta 2-3 raamatut, et ülesannet oleks võimalik
täita mitmes väiksemas grupis. Piltide mängus kasutamiseks tuleb need ettevaatlikult raamatust
eemaldada ja soovitatavalt lamineerida. Oluline on, et mängijad ei oleks raamatuid/pilte varem
näinud.
Variatsioon 1:
Kõik 50 lehte raamatust on asetatud põrandale juhuslikus järjekorras ja veelkord põrandal sassi
aetud. Mängijate ülesanne on ühtse meeskonnana panna pildid loogilisse järjestusse ning seejärel
esitada piltidel kujutatud lugu.
Variatsioon 2:
Olenevalt mängijate arvust/grupi suurusest saab iga mängija eraldi ümbiku, kuhu on pandud sisse
erinevaid pilte, mis ei ole omavahel seotud. Mängijad avavad ümbrikud ja peavad kasutama oma
kujutlusvõimet ja loogilist mõtlemist, et näha piltide vahel sarnasusi. Mängijad peavad pildid
panema võimalikult loogilisse järjekorda, et siis taaskord jutustada piltide järgi lugu kaaslastele.
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“Ihukaitsjad!“

Faas 2

Kategooria/ Mängu
tüüp

Strateegiamäng

Eesmärk

Toetada grupis ühtsustunde tekkimist, füüsilise aktiivsuse
suurendamine

Mängijate arv

Alates 12-st mängijast

Kestvus

Umbes 15 min, võib varieeruda

Materjalid

1-2 palli

Asukoht

Suur ruum/ spordisaal

Vabatahtlikuse alusel on vaja ühte mängijat, kes lahkub lühikeseks ajaks ruumist. Vabatahtlik saab
endale mängus nime „Agent X“. Seni kuni vabatahtlik ootab nt. ukse taga lepivad ülejäänud
omavahel kokku ühe inimese, kes saab „VIP-ks“ ning keda hiljem teised kaitsevad „Agent X-i“ eest.
Kui „VIP“ on teada siis ülejäänud mängijad on ihukaitsjad. Kaitsjad ei tohi oma „VIP“i reeta. Nad
peavad teada salaja varjama ja kaistma. „Mister X“ peab püüdma „VIP“’i leida läbi vaatluse ja
puudutuste. „Mister X“ võib ka öelda, keda ta peab „VIP“-ks. Ülesanne on täidetud, kui Mister X
puudutab õiget „VIP“-i.
Sõltuvalt grupi huvidest võib mängu korrata ja rolle vahetada.
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“Katsetused köiega“

Faas 2

Kategooria/ Mängu
tüüp

Lihtne koostööd soodustav mäng, mis nõuab mõningasi
probleemililahendusoskusi.

Eesmärk

Meeskonnana probleemide/olukordade lahendamine. Ideede
vahetamine, omavahel ülesannete koordineerimine.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 30 min, varieerub

Materjalid

1 või 2 köit

Asukoht

Suur ruum/ spordisaal

Variant 1:
Olenevalt mängijate arvust tuleb moodustada kas üks või kaks meeskonda, meeskonnas
soovitatavalt 4-7 liiget. Meeskondadele antakse üks köis. Kõik meeskonna liikmed peavad köiest
kahe käega kinni võtma ning kogu köie pikkuses võrdselt laiali hargnema (kõikide inimeste vahel
võrdsed vahed). Seejärel on meeskonna ülesandeks iga inimese vahele köie sisse sõlm teha. Sõlme
tegemiseks ei ole lubatud köiest lahti laskmine, kõik inimesed peavad kogu aeg mõlema käega köiest
kinni hoidma.
Tähelepanek
Selle mängu põhirõhk on aktiivsel arutelul (kõik peavad püsima oma kohtadel ning kõik juhised on
antud suuliselt) ja seejärel võimalike lahenduste testimisel.
Variant 2:
Mängijatele antakse taaskord köis, kuid seekord seotakse kõikide mängijate silmad kinni nt. salliga.
Mängijate ülesandeks on pimesilmi köis maha asetada ning sellest etteöeldud kujutis moodustada
nt. kolmnurk, nelinurk jne. Kui osalejad on ülesande lõpetanud võtavad nad salli silmadelt ning
saavad oma tööle hinnangu anda ja vaadata, kuidas ülesanne välja tuli.
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Tähelepanek:
Selle mängu põhirõhk on meeskonnavahelisel suhtlusel ja ka otsesel füüsilisel kontaktil. Neid kahte
komponente kasutamata on ülesannet väga keeruline edukalt lahendada.

34

"Mattide kuningas"

Faas 2

Kategooria/ Mängu
tüüp

Füüsiliselt aktiivne mäng

Eesmärk

Maadlemine ja jõu kasutamine, sealjuures silmas pidades piire. Enda
keha tajumine hetkes.

Mängijate arv

Alates 6-st mängijast

Kestvus

Umbes 15- 30 min, varieerub

Materjalid

1 pehme ja suur võimlemismatt, 7 väiksemat võimlemismatti

Asukoht

Spordisaal

Suur võimelmismatt pannakse põrandale. Seitse väiksemat matti pannakse samuti põrandale,
äärtega vastu suurt matti. Kõik mängijad lähevad keskel asuva suure mati peale. Mängijad võivad ise
valida, kuidas nad matil paiknevad (istuvad, seisavad jne).
Variant 1 "igaüks enda eest!"
Stardisignaali kostudes püüab igaüks suurelt matilt teisi vastaseid maha lükata. Kasutada on lubatud
maksimaalset jõudu, et vastaseid matilt maha lükata, samaaegselt arvestades, et vastane haiget ei
saaks. Näpistamine, hammustamine ja riietest tõmbamine ei ole lubatud. Mängijad võivad suurel
matil kas seista, istuda või roomata. Kui mängija on suurelt matilt maha aetud ja puudutab
põrandat/väikseid matte suure ümber, siis on ta mängust väljas. Viimane mängija suurel matil on
võitja ning kroonitakse „mattide kuningaks“.
Variant 2

"üks kõigi vastu!"

Vabatahtlikkuse alusel saab üks mängijatest "mati kuningaks". Tema ülesandeks on oma tiitlit kaitsta
püüdes eemaldada oma vastaseid matilt. „Mati kuningas“ võib kasutada jõudu, et teisi matilt ära
lükata või nihutada. Kui „mati kuningas“ jääb üksi hätta võib ta endale valida abiliseks veel ühe
vabatahtliku.
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Tähelepanek:
Mõlemad mängu variandid nõuavad mängijatelt otsest füüsilist kontakti ja jõu kasutamist. Seetõttu
on need mängud üsna „agressiivse“ loomuga.
Enne nende mängude mängimist peab meeskonna juht/mängu juht olema meeskonnaga piisavalt
tuttav, et ta oskaks näha ja ära tunda võimalikke agressiivsuse ilminguid mängijate hulgas, mis võiks
mängus probleeme tekitada. Seetõttu on eriti oluline ka mängujuhi pidev kohaolek ja tegevuse
jälgimine, et vajaduse korral mängu sekkuda. Selleks, et tagada sujuv ja hea emotsiooniga mäng on
eelenevalt vaja meeskonnas läbi arutada ja paika panna kindlad reeglid ja piirid. Vigastuste
vältimiseks peaks kokku leppima signaalsõna nt „stopp“. Öeldes valjusti „stopp“ on mängijal õigus
igal hetkel mängust välja astuda.
Olenevalt meeskonna ja grupidünaamikast võib olla vajalik tähelepanu pöörata teemadele nagu
näiteks agressioon, vägivald ja samuti võistlushimu/võistlusvaim. Samuti tasuks vajadusel arutleda
teemadel nagu rivaalitsemine ja sellega seonduvalt ka vastasesse austusega suhtumine.
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“Rodeo“

Faas 2

Kategooria/ Mängu
tüüp

Füüsiliselt aktiivne mäng

Eesmärk

Julguse üles näitamine, teiste grupikaaslastega kohanemine, grupis
ühtsustunde suurendamine.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 30min, võib varieeruda.

Materjalid

2 pehmet ja paksemat võimlemismatti, 7 õhemat võimlemismatti,
hulk erinevaid kõvemaid palle nt. korvpallid, topispallid. Mattide
maha asetusek skeem (allpool, mängu kirjelduse lõpus).

Asukoht

Spordisaal

Alustuseks antakse meeskonnale illustratsioon sellest, kuidas mänguks vajalikud vahendid saalis
organiseerida. Meeskond peab illustratsiooni järgi saali üles seadma matid ja pallid. Mängu jaoks
läheb vaja mitmeid sarnase suurusega palle (nt. korvpallid ja topispallid), mis asetatakse põrandale
paksema võimlemismati alla. Üks meeskonnaliikmetest astub üles pallide peal olevale suurele
võimlemismatile ja teised meeskonnaliikmed ümbritsevad suure mati ääri võrdsete vahedega nagu
pildilt näha. Mati äärtes olevate meeskonnaliikmete ülesandeks on liigutada pallidel olevat suurt
matti, algul väikse amplituudiga ja hiljem suurema amplituudiga. Suurel matil seisev mängija peab
püüdma samaaegselt “rodeol” tasakaalu hoida. Mängu eesmärk on “rodeosõitja” tasakaalust välja
viia, et ta matile pikali kukuks. Kui mängija on pikali kukkunud läheb tema asemel matile seisma
teine mängija.
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Tähelepanek:
Mängijad, kelle füüsilised võimed on veidi madalamad või kellel on suurem hirm võivad püsti seistes
tasakaalu hoidmiseks end põlvedest veidi kõverdada. Ülejäänud meeskond, kes suurt matti liigutab
peab ühtselt töötama, et matt pallidel piisavalt liiguks.
Mängus arendatavad oskused:




Juhendist/pildist aru saamine ja selle järgi tegutsemine
Hirmudest üle saamine ja seeläbi julguse suurendamine
Meeskonnas ühiselt töötamine ja oskus oma jõudu teistega võrdselt rakendada (mati
liigutamisel)
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Vahendite plaan „RODEO“ mänguks

Väike matt

Väike matt
Väike matt

Väike matt

Suur pehme võimlemismatt

Väike matt

Väike matt

Väike matt
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"Hõljuv pall"

Faas 2

Kategooria/ Mängu
tüüp

Lihtne koostööd nõudev mäng, mis hõlmab endas ka
probleemilahendusoskuste kasutamist.

Eesmärk

Meeskonnana koos töötamine, et lahenduseni jõuda.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 30 min, võib varieeruda

Materjal

Asukoht

Tennisepall või mõni muu väike pall, erineva pikkusega plastikust
torujuppe nagu allpool pildil näidatud, puidust alus kuhu torujupid
kinnitada, ringikujuline struktuur, mille külge saab kinnitada pikad
paelad/nöörid.
NB! Ringikujuline struktuur peab olema selline , et tennisepall seal
peal püsiks ja läbi ei kukuks.
Suur ruum/ spordisaal

Mängu jaoks on vaja ringikujulist struktuuri, millel on soovitatavalt väiksed augud sees kuhu saaks
kinnitada paelu/nööre. Aukudesse on vaja kinnitada ~12 paela/nööri. Lisaks on vaja nelja erineva
pikkusega plastikust torujuppe ja puidust alust, kuhu torujupid kinnitada, et nad püsti püsiks.
Olenevalt mängijate arvust võib mängu mängida ühe meeskonnana või nt ka kahes meeskonnas
samaaegselt. Kahe meeskonnaga mängides tekib lisaks koostööoskuste arendamisele ka väike
võistlusmoment.
Mängu alguses haaravad kõik mängijad ühest paelast/nöörijupist kinni, nöörid tõmmatakse pingule
nii, et ringikujuline struktuur jääb õhku. Mängujuht asetab ringile tennisepalli. Jääb mulje justkui
tennisepall hõljub õhus. Mängijate ülesanne on hoida pall õhus ja mitte lasta seda maha kukkuda.
Mängijad peavad seejärel palli asetama eelenevalt kokkulepid järjekorras iga toru peale nii, et see
torult maha ei kukuks (vaata allpool olevat pilti). Kui pall peaks kukkuma ringilt või torult maha
alustatakse mängu otsast peale. Mäng nõuab kõikidelt osalejatelt head koordinatsiooni,
analüüsivõimet ja kannatlikkust, et rahulikult tegutseda.
Pärast mängu lõppu saavad osalejad arutleda saadud kogemuse üle. Küsida võib järgnevaid
küsimusi:
"Kuidas te meeskonnana ülesande täitmisega rahule jäite?
Milliseid raskuski põhjustas ülesande täitmine meeskonna siseselt?
Kuidas te meeskonnana raskused ületasite? ..."
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Variatsioon:
Mängijad töötavad paarides, eesmärgiks on ülesande sooritamine sarnaselt eelnevalt kirjeldatule.
Üks mängija hoiab paelast/nöörist kinni seotud silmadega. Teise paarilise silmad on nöörist/paelast
hoides avatud ning tema ülesandeks on suuliselt juhendada seotud silmadega kaaslast, et ülesannet
sooritada.
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“Pildi järgi mängimine“

Faas 2

Kategooria/ Mängu
tüüp

Lihtne koostööd nõudev mäng, mis hõlmab endas ka
probleemilahendusoskuste kasutamist.

Eesmärk

Probleemilahendusoskuse arendamine, loova mõtlemise kasutamine.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 30-45 min, võib varieeruda

Materjalid

Materjalide vajalikkus oleneb piltidel kujutatud mängudest (vt. allpool
toodud pilte)

Asukoht

Suur ruum/ spordisaal

Osalejad jagunevad või jaotatakse kahte gruppi. Mõlemale grupile antakse üks pilt, millel on
kujutatud mingit meeskonnamängu.
Mõlemad grupid saavad järgneva ülesande (ülesande lahendamiseks võib kasutada ka ajalimiiti).
Nt. :
“Vaadake koos meeskonnaga teile antud pilti, arutage omavahel pildil toimuvat!
Arutage kuidas pildil olevat mängu võiks mängida!
Mõelge, milliseid vahendeid teil selle mängu tarbeks võiks vaja minna!
Sõnastage selle mängu jaoks konkreetsed ja arusaadavad reeglid!
Mõelge pildil olevale mängule välja nimi!”
Kui mõlemad grupid on meeskonnana ülesandele lahendused leidnud peavad nad oma pilti ja
ülesannete lahendusi teisele grupile tutvustama. Oluline on, et mängu seletus oleks lihtne ja
arusaadav kõigile, et mängu hiljem mängida saaks.
Grupp, kes esimesena oma pilti tutvustas valmistab mängu ette ja varub mänguks kokku vajalikud
vahendid. Kui mängu käigus selgub, et mängureegleid on vaja täiendada või muuta, siis võivad kõik
mängijad sõna sekka öelda ja koos otsustatakse, milline ettepanek on parim.
Kui mõlemaid pildil olevaid mänge on mängitud, arutatakse ja peegeldatakse grupis tegevusest
saadud kogemust
“Mis kogemuse sain ma grupitööd tehes? …
Kuidas meeldisid mulle need kaks mängu? …
Kas mul on nende mängude suhtes või grupitöö suhtes mingeid ettepanekuid? …”
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Mängu pilt 1:
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Mängu pilt 2:
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“Pingi transportimine“

Faas 2

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Keerukas koostööd nõudev mäng, mis hõlmab endas ka
probleemilahendusoskuste kasutamist.

Eesmärk

Meeskonnas probleemide lahendamine, ideede välja pakkumine,
vahetamine ja nende rakendamine tegevusse.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 30-45 min., võib varieeruda

Materjalid

1 pikk pink, 2 köit, suurem hulk puidust pulki (nt võimlemiskepid)

Asukoht

Spordisaal

Mängu jaoks vajaminevad materjalid pannakse ühte spordisaali nurka. Mängijad saavad ülesande*,
mille nad koos peavad ära lahendama.
Kasutades vaid saali nurgas olevaid etteantud materjale peab meeskond saali ühest otsast jõudma
teise otsa. Tingimuseks on, et edasi liikumiseks ei tohi ühegi meeskonnaliikme jalad ega muud
kehaosad saali põrandat puudutada. Ülesande edukaks lahendamiseks peab meeskond välja
mõtlema viisi, kuidas etteantud materjale/vahendeid omavahel nii kombineerida, et tekiks ühtlane
ja järjepidev liikumine. Ülesande lahendusi võib olla erinevaid. Vihjena võib öelda, et köie
kinnitamine saali vastasseina võib meeskonda tegevuses palju abistada.
Olenevalt meeskonna töövõimest ja hetkelisest mängusituatsioonist võib mängujuht omal valikul
seada ka lahenduse leidmiseks mingid kindlad ajapiirid.
Pärast ülesande lahendamist või ajalimiidi lõppemist järgneb põhjalik tegevuse analüüs. Iga osaleja
saab enda mõtteid ja kogemusi väljendada ja vahetada teiste osalejatega.
Tähelepanuks:
* Ülesande võib mängijatele edastada ka läbi jutustuse, olenevalt grupist ja mängusituatsioonist. Nt.
“Pärast lennuõnnetust leidis grupp inimesi ennast tsivilisatsioonist eemal üksikul saarel. Selleks, et
saarelt eluga pääseda peavad nad koostööd tegema. Ainukesed abivahendid, mida nad saarelt
põgenemiseks kasutada võivad on asjad, mida nad enda ümber näevad (saali nurgas olevad
vahendid). Jne... „
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See ülesanne on oma loomult võrdlemisi keerukas, sest hõlmab endas üsna suures osas
probleemilahenduse oskust ning samuti praktilist ja analüütilist mõtlemist. On ülioluline, et kõik
meeskonnaliikmed tegevuses (nii vaimses- kui füüsilises) aktiivselt osaleksid. Lahenduse leidmisele
eelneb ülesande erinevate lahendusvõimaluste praktiline läbi proovimine ja ka meeskonnana
otsuste langetamine (millist lahendusvarianti kasutada).

Eneseanalüüsiks ja meeskonnana peegelduste tegemiseks on abiks järgnevad küsimused:
“Kuidas meeskond probleemi lahendas ja kuidas koostöö toimis?
Millised teie oskused/võimed tulid eriti kasuks ülesande lahendusel?
Kas teil oli ülesande lahendamisel raskusi ja kuidas te neist üle saite?
Mida te õppisite meeskonnatöö kohta?“
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Faas 2

“Kiikuv A “

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Keerukas koostööd nõudev mäng, mis hõlmab endas ka
probleemilahendusoskuste kasutamist

Eesmärk

Töötamine ühemeeskonnana, teineteisega kohanemine ja ühisele
otsusele/arvamusele jõudmine

Mängijate arv

Alates 8-st inimesest

Kestvus

Umbes 30min, võib varieeruda

Materjalid

Asukoht

Puidust „A“ tähe kujuline raamistik, mis koosneb kahest pikast latist
(mõlemad latid vähemalt 2.5m pikkused) ja ühest lühemast latist
(1.3m pikkune). Latid tuleb omavahel ühendada kruvide või naeltega,
et nad kindlalt teineteise küljes püsiks. Vaja läheb ka haamrit või
kruvikeerajat. „A“ tähe kujulise raamistiku tippu peab lisaks
kinnitama köied (vastavalt mängijate arvule, igale mängijale köis).
Suur ruum/ spordisaal

Mängus osalejad konstrueerivad olemasolevast materjalidest “A” tähe kujulise raamistiku (pilt
allpool). Raamistiku konstrueerimist jälgib ja juhendab mängujuht. Puidust latid pevad omavahel
ühenduses olema kruvide või naeltega, et konstruktsioon püsiks. Oluline on jälgida, et välja ei jääks
teravaid naela või kruvide otsi.
“A” tähe ülemisse otsa kinnitatakse nii palju köisi/ tugevamaid nööre kui palju on mängijaid. Iga
mängija haarab ühest köiest/nöörist ja koostöös tõmmatakse puidust raamistik püsti. Meeskond
proovib köisi lõdvemaks lasta ja pingutada, et “A” tähte kiikuma panna. Seejärel seisab üks
vabatahtlik raamistiku keskele nagu pildil näidatud. Ülejäänud osalejad proovivad raami
samaaegselt hoida võimalikult stabiilsena nii kaua kui võimalik .
Vabatahtlik ,kes raamistiku keskel seisab peab olema julge ja enesekindel. Ülejäänud osalejad, kes
raamistiku püsti hoiavad peavad oma liigutusi hästi kontrollima, et „A“ täht liigselt ei kõiguks.
Tegevuse lõppedes võib mängijatega teha kiirkokkuvõtte, et nad saaksid omavahel kogemusi
jagada.
“Kuidas sulle tegevus meeldis? Kuidas te ülesande lahendasite? Kas grupitöö sujus ootuspäraselt?
Milliseid raskusi teil grupitöös ülesande täitmisel ette tuli? Jne...“
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Taken from: Praxis Jugendarbeit.de
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“Vigurgolf“

Faas 2

Kategooria/ Mängu
tüüp

Keerukas koostööd nõudev mäng

Eesmärk

Loovate ideede arendamine ja tegevusse rakendamine

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 60-75 min, varieerub

Materjalid

Kasutada võib kõiki vahendeid, mis spordisaalis leidub

Asukoht

Spordisaal

Faas 3

Meeskonna ülesandeks on spordisaalis olemasolevatest vahenditest ehitada “vigurgolfi” rada. Enne
ülesande täitmisele asumist räägivad meeskonnaliikmed omavahel ja jagavad enda varasemaid
kogemusi selles osas. Mängijad peaksid arutama, millised on tüüpilisemad takistused vigurgolfi rajal,
kuidas luua vigurgolfi jaoks “palliauke” ning kuidas spordisaali kõige paremini raja loomisel ära
kasutada.
Meeskond võib kasutada kõiki spordisaalis olevaid esemeid ja vahendeid raja ehitamiseks. Oluline
on nö kastist välja mõelda, sest raja loomisel saab esemeid ja asju kasutada ka mitte
eesmärgipäraselt, et rada põnevamaks teha. Näiteks põranda sees olevad augud võivadki olla
“palliaukudeks” ning saalihoki kepid ja/või võimlemiskepid saavad olla vahenditeks millega vigurgolfi
mängitakse jne.
Meeskond jagatakse mitmeks väiksemaks võistkonnaks. Iga võistkond planeerib väikse rajaosa,
olenevalt sellest kui palju ruumi spordisaalis on. Kokku võiks olla 6-8 “palliauku”. Võistkonnad
jagavad iseseisvalt omavahel olemasolevad materjalid ja seavad paika piirid kus, keegi rada ehitab.
Kogu meeskonnale antakse 30-40 min, et välja mõelda, planeerida ja ehitada ühtne vigurgolfi rada.
Võistkonnad saavad oma ehitatud rajajuppe jooksvalt testida ja vajadusel kohandada või ümber
muuta.
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Kui kogu vigurgolfi rada on valmis ehitatud siis saavad osalejad oma väikestes võistkondades arutada
ehituskogemuse üle:
„Kuidas me ülesandega hakkame saime? Kuidas me ülesande lahendasime? Mis oli tegevuste
järjekorras kõige olulisem, et ülesannet edukalt lahendada? Kuidas sujus koostöö
meeskonnaliikmete vahel?“

Pärast arutelu tutvustab üks inimene igast väikesest võistkonnast nende võiskonna poolt ehitatud
rada ja näitab täpselt ära, kus asuvad nende poolt tehtud „palliaugud“. Kui kõik võistkonnad on
tutvustamise lõpetanud saavad mängijad lõpuks rada ka ise testida. Testimise käigus peaks mängijad
proovima analüüsida ehitatut ja vaadata, missugused konstruktsioonid töötavad hästi, mis mitte.
Kõige lõpuks koguneb terve meeskond kokku annab tagasisidet kogu raja ulatuses. Mängijad saavad
kommenteerida vigurgolfi raja häid ja halbu külgi läbi enda kogemuse.
 “Milliseid kogemusi ma sain? Mis oli minu jaoks raske/ kerge? Mis oli minu jaoks uut selles
tegevuses?
 Milline rajaosa meeldis kõige enam? Miks? Missuguseid kogemusi/ teadmisi saan ma sellest
mängust tulevikus enda igapäevaelus /töös kasutada?”
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“Juhtimine ja järgimine“

Faas 2

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Taju ja tunnetust arendav mäng

Eesmärk

Arendada enesetunnetust, taju ja peegeldada läbi enda kogemuse

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 30 min, varieerub

Materjalid

Sallid või silmaklapid

Location

Suur ruum/ spordisaal

Mängijad pannakse paaridesse. Üks paariline peab oma silmad kinni siduma kasutades salli või siis
silmaklappe. Teise paarilise ülesandeks on juhendada „pimedat“ paarilist ruumis liikudes. Ülesannet
võib teha kasutades erinevaid variatsioone.
Tegevuse pikkust ja raskusastet tuleb sobitada vastavalt grupile. Allpool on toodud mõned näited
võimalikest ülesannetest:




„Pimedat“ kaaslast juhitakse käest kinni hoides, rääkimine ei ole lubatud
„Pimedat“ kaaslast juhitakse köiest kinni hoides, rääkimine ei ole lubatud
„Pimedale partnerile“ antakse suunamuutusteks juhiseid kasutades puudutust õlgadel või
seljal (nt. puudutus paremal õlal- pööra paremale, puudutus seljal- kõnni otse jne)
 Nägija juhib „pimedat“ partnerit varieerides kõnni kiirust ja tekitades pidevaid
suunamuutusi
 Nägija kaaslase vahetus: nägija partner vahetub teise nägija mängija vastu nii, et „pime“
kaaslane sellest aru ei saaks ja tegevus jätkub sujuvalt
 Nägija annab oma „pimedale“ kaaslasele lühikesi sõnalisi juhtnööre, millises suunas liikuma
peab
 „Pime“ kaaslane proovib seletada, kuskohas ta ruumis hetkel asub
 Kõik „pimedad“ kaaslased juhitakse korraga väikesele maa-alale, mis on nt spordisaali
põrandale maha märgitud
Pärast mängu lõppu tulevad mängijad kokku, et arutada tegevuse üle. Seekord on arutelul veidi
suurem tähtsus. Arutelu eesmärgiks ei ole vaid lühike vestlus ja oma kogemuste peegeldus, sekkub
ka mängujuht. Mängujuhi ülesandeks on tähelepanu pöörata ja arutleda teemadel nagu usaldus,
ebakindlus, teisest sõltumine ja vastutus teise ees, enesekontroll ja selle kaotamine, taju ja pimedus
kui erivajadus.
51

“Kunsti loomine“

Faas 2

Faas 3

Kategooria/Mängu tüüp

Osalejate võimeid proovile panev mäng, mis nõuab ka
probleemilahendusoskuse rakendamist

Eesmärk

Loovate ideede genereerimine ja nende rakendamine ülesande
lahendamisel

Mängijate arv

Võimalik alates 5-st mängijast

Kestvus

Umbes 30-45 min

Materjalid

Näiteks: pulgad/võimelmiskepid, rõngad, sallid, köied, erinevad
materjalid loovaks tegevuseks

Asukoht

Suur ruum/ spordisaal

Mängijad jagatakse mitmesse väiksemasse meeskonda. Meeskonnad võiksid olla umbes 4liikmelised. Meeskondade ülesandeks on etteantud materjalidest meisterdada väike
kunstiteos/skulptuur. Kunstiteos peab olema sellise konstruktsiooniga, et see püsiks kindlalt
põrandal. Samuti peab kunstiteos olema võimalikul kõrge. Oluline on, et kõik meeskonnad saaksid
ehituseks sama arvu ja ühesugused vahendid. Kunstiteose tegemiseks antakse aega 15-20 min. Aja
lõpuks peab igal meeskonnal olema oma kunstiteosele ka nimi mõeldud ning kõik meeskonnad
esitlevad oma teost teistele.
Esitluste lõppedes tuleb meeskondadele anda veidi aega, et tekiks spontaanne kogemuste vahetus
ja arutelu. Vajaduse korral võib anda ka arutelu soodustavaid küsimusi:
"Kuidas te ülesande lahendasite?
Kas ülesande lahedamisel tekkis mingeid raskusi? Kui jah, milliseid?
Kuidas teil grupina koostöö sujus?
Milliseid raskuski meeskonnatöös ette tuli? Jne ... "
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“Löökpillide muusika“

Faas 2

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Loov mäng

Eesmärk

Arendada loovust läbi muusika ja rütmide loomise

Mängijate arv

Alates 5-st mängijast

Kestvus

Umbes 30-45 min, võib varieeruda

Materjalid

Erinevad löökpillid nt. trummid,bongod, džembed, konga trumm
(tumba), tamburiin, kastanjetid, triangel jne. Sobivad kõik
instrumedid/vahendid, millega saab heli teha ja rütmi luua.

Asukoht

Suur ruum

Selle tegevuse jaoks on sobiv spordisaalist väiksem ruum, milles muusikat luues tekiks ka mõnus
õhkkond.
Väikeseks sissejuhatuseks enne tegevuse algust on hea kuulata löökpillide muusikat näiteks mõnelt
CD-lt. See aitab osalejatel loomise ja improvisatsiooni protsessi paremini sisse elada.
Kõik saadaolevad instrumendid/ vahendid laotatakse ruumi keskele laiali ning osalejaid
julgustatakse proovima ja testima erinevaid instrumente. Instrumentide proovimiseks tuleb anda
piisavalt aega. Selleks, et osalejad end mugavamalt tunneks ja julgemalt pille prooviksid võib
taustaks mängida löökipillide muusika (nt. Brent Lewis CD/ Earth Tribe Rhythms or Safri Duo/PlayedA-live).
Olenevalt osalejate motivatsioonist ja eelnevast muusikalisest kogemusest saab grupitegevusi ja
ülesandeid tegevuse käigus arendada või muuta- selle eest vastutab mängujuht. Muusikat ja rütme
võib luua mingil kindlal eesmärgil või võib ka lihtsalt improviseerida.
Olenevalt tegevuse käigust võib arutleda muusikalistel teemadel nö jooksvalt või siis pärast
improvisatsiooni lõppu. Rääkida võib instrumentidest ja rütmidest.


Mis on “rütm“? …



Millistes olukordades me igapäevaelus erinevaid (muusikalisi) rütme kogeme ?
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Kui grupp vajab instrumentide mängimise osas juhendamist on abi järgnevatest ideedest:


“Rütmide mängimine!“
Üks osaleja mängib kõigile ette ühe rütmi, misjärel teised liituvad ja sama rütmi proovitakse
mängida kõik koos.



Osalejad võib jagada gruppidesse, erinevates gruppides mängitakse erinevaid rütme
üheaegselt.



Üks osaleja alustab rütmi mängimist. Ükshaaval liituvad ka teised sama rütmiga. Mõne aja
pärast hakkavad osalejad ükshaaval mängimist lõpetama.



“Dirigent ja orkester!“
Üks osaleja saab olla dirigent ja komplekteerib vastavalt enda soovidele orkestri. Dirigent
annab igale orkestri liikmele ise instrumendi ning määrab talle kindla koha ruumis. Kui
orkester on oma instrumendid saanud ja on ruumi paigutunud, siis dirigent otsustab, kuidas
orkester mängib. Variant on, et dirigent annab orkestrile mingi rütmi ette, mida mängida või
laseb orkestril ise otsustada ja improviseerida. Dirigendi ülesandeks on orkestrile märku
anda, millal mängimist alustada, kuidas mängida kas valjusti või vaikselt ja milline
instrument parasjagu rohkem peaks esile tõusma- sarnaselt päris orkestrile.
Hiljem arutletakse saadud kogemuse üle (“kuidas ma tundsin ennast dirigendi rollis?”).



“Instrumentidega jutustamine!“
Vestlus peaks toimuma kahe instrumendi vahel. Selleks peavad parnerid endale instrumendi
valima ja seejärel alustavad nö dialoogi. Dialoogi all on mõeldud pillide kõla ja rütmi, sõnu
kasutada ei tohi. Vestlus võib olla väga erinev: elav, vaike, kiire, harmooniline jne. Pärast
vestluse lõpetamist kommenteerivad osalejad oma kogemust ning publik saab
kommenteerida, kuidas dialoog neile kõlas.
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"Ämblikuvõrk"

Faas 2

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Keerukas koostööd nõudev mäng.

Eesmärk

Meeskonnana lahenduste leidmine, meeskonnas ühtsustunde
tugevdamine

Mängijate arv

10 mängijat

Kestvus

Umbes 30 min

Materjalid

Vajalik on varuda aega mängu ettevalmistuseks. Köied ja pikad
nöörid, kui võimalik siis tuleks kasutada nt metallist rööbaspuid või
ka varbseina, mille külge köisi ja nööre kinnitada.

Asukoht

Spordisaal/ võimalik mängida ka välitingimustes

See tegevus eeladab mängujuhilt eelnevat ettevalmistust vahendite ülesseadmise osas:
Kasutades kahte pikka köit või nööri tuleb need siduda horisontaalselt kahe posti/toru/redeli külge,
üks kõrgemalt ja üks madalamalt nagu allpool pildil näidatud (et tekiks kaks eri laiusega vahet).
Lisaks tuleb nende kahe nööri külge siduda veel köisi või nööre, seekord verikaalselt, et tekiks
ämblikuvõrgu sarnane moodustis (vt. pilti allpool). Ämblikuvõrgus peab olema nii palju nö „auke“
kui palju on mängijaid. Augud ämblikuvõrgus peaksid olema erineva suurusega ja erineva kujuga.
Mängu reeglid:
Kõik mängijad seisavad ühele poole ämblikuvõrku. Koostöös tuleb meeskonnal leida viis, kuidas läbi
ämblikuvõrgu jõuda teisele poole. Mängijad võivad ühte auku läbida vaid ühe korra ja auku läbides
ei tohi nad kehaga vastu nööri puutuda. Need augud, mis on juba kasutatud saab ära märkida nt
salliga (nt. sall siduda augu avasse rippuma). Kui mõni osalejatest puudutab kehaga nööre tuleb
tervel meeskonnal otsast peale alustada. Mäng lõppeb kui kõik osalejad on aukudest edukalt läbi
saanud ja on teiselpool ämblikuvõrku
Tähelepanek:
Selle ülesande sooritamise teeb raskeks see, et äblikuvõrgus on augud erineva suurusega ja erineval
kõrgusel. Seetõttu on vaja eriti head koordineerimisvõimet ja meeskonnatöö oskust, et
meeskonnaliikmed aukudest läbi aidata. Kuigi ülesanne võib algul tunduda lihtne, vajab lahenduse
leidmine analüütilist mõtlemist ja teineteise toetamist.
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Kui tegevus on edukalt lõpule viidud saavad kõik osalejad veidi aega, et tagasisidestada oma
kogemust, vahetada mõtteid ja muljeid.
"Kuidas mulle see tegevus meeldis?
Kuidas ülesannet lahendati? Kuidas sujus grupitöö ülesande lahendamisel?
Milliseid raskusi ilmnes grupitöö käigus? ..."
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“Väravpall“

Faas 2

Kategooria/ Mängu
tüüp

Füüsiliselt aktiivne mäng

Eesmärk

Meeskonna koostöö soodustamine, grupi ühtsustunde
suurendamine.

Mängijate arv

Alates 6-st mängijast

Kestvus

Umbes 30 min, varieerub

Materjal

6 väikest matti, sallid silmade sidumiseks, „helisev pall“

Asukoht

Spordisaal

Faas 3

“Väravpall“ on klassikaline meeskonnamäng nägemispuudega ja pimedate inimeste sportmängude
hulgas. Käesolevalt tuleb mängu kohandada vastavalt mängijate võimetele.
Osalejad katavad oma silmad kasutades salle või rätikuid või muud selle sarnast. Iga võistkond
koosneb kolmest mängijast ja ülejäänud osalejad on pealvaatajad ja vajadusel varumängijad.
Spordisaal on jaotatud kaheks ja võistkond valib endale nö kolm tsooni, kus asuvad mängijate
stardipositsioonid. Tsoone saab kõige paremini märkida väikeste mattidega. Iga mängija asetab
endale mati maha ja seisab selle peale.
Mängu mängimiseks on vaja „helisevat palli“. See tähendab, et palli sees on kelluke vms, sest pall
peab liikudes häält tegema, et mängijad kuuleksid, kus pall asub. Kuigi pall nö heliseb, peab mängu
käigus väga tähelepanelikult kuulama, et suuta palli heli järgi lokaliseerida.
Mängu eesmärk on pall veeretada teise meeskonna poolele väravasse. Vastasmeeskond püüab
endale värava veeretamist vältida ja tõrjuvad palli.
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Pictures taken from www.lwl.org

“Labürint“

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Keerukas koostööd nõudev mäng

Eesmärk

Arendada loovat mõtlemist ja genereerida ideid, mida saab
meeskonnana rakendada.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 60 min, varieerub

Materjalid

Kasutada võib kõiki vahendeid, mis spordisaalis leidub

Asukoht

Spordisaal

Meeskonnale antakse ülesandeks spordisaali labürint ehitada. Osalejad võivad labürindi ehitamiseks
kasutada kõiki vahendeid ja materjale, mis spordisaalis olemas on. Meeskond peab kasutama oma
kujutlusvõimet ja loovst, et labürinti luua ja sinna erinevaid takistusi ehitada.
Olenevalt sellest kui hästi erinevad spordisaalid vahenditega varustatud on võib mõelda järgnevate
asjade kasutamise peale: erinevat tüüpi võimlemismatid ja madratsid, kastid, väravad, trampliinid,
köied jne. Samuti võib kasutada varbseinu, redeleid, tööbaspuid jne.
Meeskonnale antakse umbes 30 min, et labürint valmis ehitada.
Pärast ehituse planeerimist ja ehituse lõpetamist, kui labürint on valmis saanud siis saab meeskond
seda testida. Olenevalt meeskonnast ja situatsioonist võib ehitatud labürindis mängida näiteks
peitust. Labürinti saab teha eriti põnevaks ja mänguliseks kui see osaliselt katta näiteks kasutades
pappkaste vms, olenevalt kättesaadavatest vahenditest.
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Pärast intensiivset katsetamist ja mängimist lõpetatakse tegevus taaskord vestlusringi ja kogemuste
aruteluga. See võimaldab osalejatel rääkida oma muljetest ja kogemustest ning hinnata oma
tegevust meeskonnaliikmena.
“Mida läbi selle tegevuse kogesin?
Kuidas mulle see ülesanne meeldis? Kuidas me ülesande lahendamisega hakkama saime?
Mis oli kõige olulisem, et ülesanne lahenduse leiaks?
Kuidas sujus meeskonnatöö?”…
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“Ronimisväljak“

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Keerukas koostööd nõudev mäng.

Eesmärk

Loovate ideede genereerimine ja nende praktikasse rakendamine.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 30-45 min, võib varieeruda

Materjalid

Kasutage spordisaalis olemasolevaid vahendeid

Asukoht

Spordisaal

Osalejatele antakse ülesandeks ehitada spordisaali ronimisväljak. Ronimisväljak peab olema
konstrueeritud nii, et kõik osalejad saaksid selle läbida ilma spordisaali põrandat puudutamata.
Ehitamiseks võib kasutada kõiki vahendeid, mis spordisaalis leidub. Vahendite kasutusviis näitab
osalejate loovust. Osalejatele tuleb rõhutada ronimisraja ehitamisel ohutuse silmas pidamist (nii
nende endi kui ka nende kaaslaste ohutus).
Osalejatele antakse ronimisväljaku planeerimiseks ja ehitamiseks aega umbes 30 min.
Pärast ehituse lõpetamist saavad kõik osalejad ronimisväljakut katsetada ning vajadusel teha
väikseid muudatusi kui ilmneb puudujääke
Pärast ronimisraja testimist istuvad kõik osalejad kokku ning neid jugustatakse grupis rääkima oma
muljetest, kogemustest ja tähelepanekutest seoses ronimisväljakuga. Tekib väike aruteluring, kus
analüüsitakse nii väljaku planeerimise kui testimise faasi ja tehakse järeldusi:
“Mida ma kogesin?
Kuidas ma/me ennast tundsin/me kui see ülesanne anti? Kuidas mina/me ülesande
lahendasime? Mis oli oluline silmas pidada ülesnde täitmisel? Kuidas sujus koostöö teiste
osalejatega?
Milliseid ronimiskogemusi ma väljakult sain? Kas see oli minu jaoks lihtne või raske?
Mida oli minu jaoks uut? Kas see tegevus pani mind oma piire katsetama? Kuidas ma
lahendasin ”probleeme“?
Mis ma sellest kogemusest õppisin ja mida saaksin rakendada edasises tööelus?”
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Variatsioonid:
Pärast väljaku valmimist, testimise faasis on võimalik väljakut testida ka paarides. Nt kasutada köit,
et paariline enda külge siduda ja rada koos läbida. Samuti on võimalik, et kõik osalejad on omavahel
köiega ühenduses ja peavad väljakut meeskonnana läbima.
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“Juhtimine – saatmine -donimeerimine“

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Tajuga seotud mängud

Eesmärk

Arendada eneseteadlikkust ja taju. Peegeldada oma kogemust.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 30 min, varieerub

Materjalid

Sallid või muud vahendid, millega silmi kinni siduda

Asukoht

Suur ruum/ spordisaal

Osalejad pannakse paaridesse, üks paarilistest seob oma silmad kinni. Seotud silmadega paariline
on sõltuv oma nägijast paarilisest. Nägija paarilise ülesandeks on sõnu kasutamata juhatada oma
seotud silmadega paarilist läbi erinevate tegevuste.
Enne tegevuse alustamist arutletakse, mis vahe on sõnadel nagu „juhatamine“, „saatmine“ ja
„juhtimine/domineerimine“. Oluline on rääkida, et need sõnad võivad iseloomustada erinevaid
inimeste isiksuseomadusi. Käesolevas kontekstis avaldavad nende kolme sõna kasutus erinevat
mõju seotud silmadega partnerile. Tulenevalt eelnevast on ülesandes ka kolm osa, igas osas saab
seotud silmadega partner kogeda erinevat käitumismustrit oma nägija partneri poolt. Osalejad
saavad omal nahal kogeda, mis tunne on kui keegi sind „juhatab“, kui keegi sind „saadab“ või kui
keegi sind „juhib“.
Osalejad peaksid tegevuse käigus ka rolle vahetama, et mõlemad paarilised saaksid sarnase
kogemuse.
Osalejatele antakse piisavalt aega, et ülesannet täita. Ülesande ajal ei ole omavaheline rääkimine
lubatud. Osalejate vaheline kogemuste vahetus toimub alles ülesande lõpus, et vahepealsed
kommentaarid ei mõjutaks teise paarilise käitumismustreid.
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Ülesandele järgnev arutelu ja enda kogemuste peegeldus on väga oluline. See võib aidata osalejatel
aru saada ja selgust leida enda väljendusviisidest ja isiksuseomadustest.
“Kuidas ma kogesin seda ülesannet ja mida ma selle ülesande jooksul enda kohta teada sain?
Missugust rolli ja millist käitumisviisi ma eelistasin?
Millal ja kuidas kogen mina juhatamist/saatmist/juhtimist või domineerimist enda igapäevaelus
ja/või tööl?“
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“Moeshow“

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Loovust arendav mäng

Eesmärk

Genereerida ja esitleda loovaid ideid sõnu kasutamata

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 60-75 min, võib varieeruda

Materjalid

Kasutada võib erinevaid materjale (igapäevaeluga seotud)

Asukoht

Suur ruum/ spordisaal

Osalejatele on antud ülesandeks moeshow korraldamine ja selles osalemine.
Esmalt jagunevad osalejad väikestese „disaini gruppidesse“. Iga grupp otsustab, kes nende seast on
„modell“. Järgmiseks peavad „moedisainerid“ oma „modellile“ riided looma. Riided võiksid olla
ekstravagantsed ja loomingulised, eesmärk on, et osalejad kasutaks oma fantaasiat loovalt.
Osalejatele antakse erinevaid dekoratiivseid materjale. Materjalid võivad olla ettevalmistatud
igapäevastest esemetest või asjadest nt. ajalehed, hõbepaber, erinevad kangamaterjali jäägid,
joogialused, veinipudelite korgid, kleeplint jne.
Iga disainigrupp annab oma loodud esemele nime ja mõtlevad koos, kuidas modellil oleks seda kõige
parem laval esitleda.
Osalejatele antakse disainimiseks 30-40 min aega .
Kui kõigil on moeshowks riided valimis antakse osalejatele ülesanne organiseerida moeshow. Oluline
on mõelda erinevatele moeshow elementidele nagu „catwalk-le“ ja taustamuusikale ning sellele,
kuidas modellid lavale on juhatatud ning kas neid ka tutvustatakse eelnevalt jne.
Seejärel viiakse moeshow läbi.
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Nagu tavaliselt toimub tegevuse lõpus arutleu ja tunnisisu arutatakse koos kõikide osalejatega.
Arutelu toimub juba osaliselt tuttavate küsimuste abil:
“Kuidas ma kogesin grupitööd?... Mis mulle selle juures meeldis? Mis grupitöö juures oli rasket?
Kuidas sujus inimestevaheline koostöö?...
Mida oleks saanud/tulnud teha teisiti/ paremini?
Millised grupitöö elemente saaksin rakendada ka oma igapäevaelus/ tööl? …
Kui oluline roll on looval mõtlemisel minu eriala juures?...“
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“Pantomiin / näitlemismängud“

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Loovust arendav mäng

Eesmärk

Enda loovalt väljendamine ilma sõnu kasutamata.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 60-75 min, varieerub

Materjalid

Lisamaterjale pole vaja

Asukoht

Suur ruum

Osalejatele tehakse väike tutvustus pantomiimi kohta, kasutades erinevaid lihtsaid näiteid ja ideid.
Näited ja ideed ei tohiks olla juba terviklikud etteasted, et osalejad ei saaks neid lihtsalt ette kanda.
Näidete ja ideede eesmärgiks on abistada osalejaid uute loovate ideede genereerimisel. Samuti võib
näidete varal teha ideede edasiarendust. Selline mängu ülesehitus soodustab grupisiseste
protsesside käivitumist. Selle mängu käigus peaks ka mängujuht/grupijuht olema üks osalistest, et
juhendada ja abistada läbi motiveerimise.
Järgnevad liikumisülesanded on vaid näideteks ning on grupijuhi/mängujuhi poolt osalejatele välja
pakutud vaid ühe võimalusena:


Proovige kasutada erineviad kõndimisviise “nt. Vanainimese kõnd, modelli kõnd, sõduri
kõnd jne..”



Proovige erinevaid tervitusviise “…suruge kellegi kätte nagu oleksite sõbrad, käe surumine
ametlikul üritusel, sunniviisiline käe surumine, paavsti tervitamine…” jne.



Tutvustage ennast teistele kasutades omapärast või sind iseloomustavat liigutust. Ülejäänud
grupp saab liigutust seejärel imiteerida.
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Pantomiimi kasutades toob grupijuht kohale “raske kohvri”. Ta avab selle ja võtab välja
kujutletava asja nt. hambaharja, mille ta seejärel annab edasi ühele osalejale. Seejärel võtab
see osaleja kohvrist uue eseme, kasutab pantomiimi, et eset kirjeldada ja annab selle edasi
järgmisele osalejale jne jne.



Grupijuht veab kohale “raske kivi”. Pantomiimi kasutades antakse kivi osalejate vahel edasi
nii, et kivi raskus ja suurus varieerub...



Pantomiimi kasutamine, et esitleda lihtsaid tarkuseteri/ ütlemisi. Osalejad jaotatakse
väikestesse gruppidesse või paaridesse. Kõik saavad väikse kaardi, kuhu peale on kirjutatud
tarkusetera, mida tuleb nö publikule esitleda kasutades pantomiimi. Publik arvab, mis
kaardil kirjas oli. Nt. “janu ajab härja kaevu”, “hommik on õhtust targem”, “ära sae oksa,
millel istud” jne.



Kasutades pantomiimi jäljenda spordialasid või erinevaid ameteid.
Variatsioon: väljendusviisi võib täpsustada nt. pantomiimi tuleb teha aegluubis
liigutustega.



Väikesed ülesanded individuaalseks pantomiimiks. Iga mängija saab kaardi, millele on
kirjutatud ülesanne :
“Sa otsid tänavale kukunud kadunud münti!”
“Sa kasutad teleskoopi ja luurad salaja kellegi järgi!”
“Sa proovid lahti saada/ ära ajada enda ümber kogunenud sääseparve!”
“Sa oled varas, kes püüab vaikselt oma saagiga minema hiilida!”
“Sa oled kohtingule üksi ootama jäetud!”
“Sa lähed telefoniputkasse telefoniga rääkima!”
“Sa arvad, et keegi jälitab sind!”



Väiksed ülesanded improvisatsiooniks, mida saab etendada paarides:
Näidelge “kaotaja ja võitja ”
Näidelge “isand ja ori”
Näidelge “entusiasm ja igavus”
Jne.
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Lühikesed ülesanded ja improvisatsioonid, mida saab koos grupiga etendada:
“Purjus kodanikud pärast pubis/baaris käimist”
“Riigivisiit Berliini”
“Töömehed ehitusplatsil”
“Moeshow”
“Orkester”
“Perekond teleka taga valimas meelepärast kanalit kõigile”
“Lifti jääb ootamatult kinni. Mis juhtub edasi?” jne.



Ühele mängijale antakse ülesanne
Kasutades kõiki teisi osalejaid tee “suure juhi/kuninga” kuju või skulptuur
Loo “ajalehefoto” kasutades teisi mängijaid
Loo “poeakna kaunistus” kasutades teisi mängijaid



“Tegelaskujude show”
Paberitükkidele on kirjutatud erinevate tegelaskujude nimed nt. poliitik, filmistaar, vana
mees, rokkar jne. Paberid jaotatakse osalejate vahel laiali. Iga tegelaskuju kohta on kaks
paberitükki. Selleks, et leida oma teisik peavad osalejad oma tegelaskuju omadusi välja
näitlema ning leidma sama tegelaskujuga paarilise.

Tähelepanekuks:
Pantomiimile kulutatud aeg ja tegevuste intensiivus oleneb osalejate soovist ja võimekusest. Alati
on võimalik ülesandeid lühema aja jooksul läbi viia või kasutada pantomiimi mõne teise tegevuse
lisana. Pantomiimi võib kombineerida ka mõne aktiivse sportmänguga.
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“Varjudemäng“

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Loov mäng

Eesmärk

Loov eneseväljendus ilma sõnu kasutamata

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

Umbes 60-75 min, varieerub

Materjalid

Asukoht

Varjuteatri jaoks riie/ekraan suurusega 5.0mx2.6m; Valgusallikaks:
slaidide esitamise projektor, prožektor. Eriefektide lisamiseks võib
kasutada ka muid valgusallikaid. Taustamuusika või heliefektide jaoks
läheb vaja muusika mängimise võimalust (nt. Laptop, CD, jne).
Suur ruum/ spordisaal

Varjuteater on teatri vorm kus on võimalik saavutada väga uhkeid efekte lihtsate ja odavate
vahenditega. Ekraan/kangas, mida varjuteatris kasutatakse distanseerib publiku nö näitlejatest ning
mõnes mõttes ka kaitseb või varjab näitlejaid, et nad ei ole otse publiku silme all. See võib olla üsna
oluline faktor erivajadustega inimestega teatrit tehes. Nad peavad tundma ennast kindlalt.
Alustuseks:
Osalejatel on võimalik tutvuda erinevate saadaolevate meediavahenditega (valguse ja muusika
efektidega), eesmärk on, et osalejad saaksid meediavahendeid ka ise testida (nt
järelvalve/juhendamisega). Varjuteatri mängujuht peaks olema hästi kursis varjuteatriga ja suutma
juhendada osalejaid. Samuti peaks mängujuht osalejatele ette näitama erinevaid tehnikaid ja
võtteid, kuidas erinevaid efekte laval saavutada. Näiteks:
 Haihtumine / Ilmumine
 Kahe ja kolmekordsed varjud (kaks valgusallikat valgustavad lava samaaegselt, aga
erinevatest ruumi nurkadest)
 „Shiva, kuue käega India Jumalanna“ (kolm inimest seisavad teineteise seljataga ja liigutavad
käsi)
 Kääbus ja hiiglane (väiksed ja suured varjud, olenevalt valgusallika kaugusest)
 Sujuvad värvivahetused
 Alternatiivsed valgusallikad nagu küünlad ja taskulambid eriefektide loomiseks
 Erinevate rekvisiitide kasutamine (näiteks papist siluettide välja lõikamine)
 Muusikavalik- erineva õhkkonna loomiseks
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Pärast tehnikaga tutvumist on osalejatel ülesandeks välja mõelda ja lavastada varjuteatrit või
varjutantsu. Osalejatele antakse vabad käed tehnika kasutamise ja etenduse ülesehituse osas.
Samuti võivad osalejad kasutasutada erinevaid muusikaprogramme, mille abil muuskapalu vajadusel
lõigata, muuta, kiirendada jne (nt. Nero-Wave-Editor).
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“Mängu välja mõtlemine“

Faas 3

Kategooria/ Mängu
tüüp

Osalejate võimeid proovile panev mäng, mis nõuab ka
probleemilahendusoskuse rakendamist

Eesmärk

Uute ideede genereerimine ja loovalt mõtlemine, et uusi ideid koos
praktikas rakendada.

Mängijate arv

Alates 8-st mängijast

Kestvus

30-45 min, võib varieeruda

Materjal

Rõngad, köied, tennisepallid, kangajupid jne.

Asukoht

Suur ruum/ spordisaal

Osalejatele antakse ülesandeks iseseisvalt üks uus mäng välja mõelda. Nad võivad seda teha kas
üksi, paarides või väikestes meeskondades, olenevalt sellest, mis on nende eelistus. Kõikidele
osalejatele on antud ühesugused materjalid, mille hulgast nad saavad uue mängu tarbeks vahendeid
valida. Samuti peavad osalejad paika panema mängureeglid ja uuele mängule nime välja mõtlema.
Seejärel esitletakse mängu teistele osalejatele ja proovitakse mängu mängida. Väljamõeldud
mängud võivad olla väga erinevad, nt täpsust nõudvad mängud, erinevate rollidega mängud,
võistlusmängud ühe või mitme osalejaga.
Mängu välja mõtlemiseks oleks mõistlik osalejatele ette anda ajalimiit, mille sisse nad peavad
mahtuma.
Selleks, et osalejate loovust ja mõtlemist rohkem proovile panna oleks mõistlik mängumaterjalideks
kasutada teistsuguseid vahendeid kui igapäevastes sportmängudes. Seega sobivad vahendivalikusse
hästi ka nt igapäevaeluga seotud asjad nt pudelikorgid, joogitopsi alused jne.
Mängu presenteerimise ajal võivad osalejad kasutada ka paberit, et mängu seletamiseks nt jooniseid
teha.
Kui väljamõeldud mängude mängimisel tekib raskusi või probleeme, siis võivad kõik osalejad teha
ettepanekuid mängu sujuvamaks/lihtamaks muutmiseks. Sealhulgas on mängu käigus lubatud ka
reeglite muutmine.
Pärast mängude mängimise lõppu toimub aruteluring ja tagasisidestamine.
“Miks sa otsustasin üksi töötada kui oli võimalus ka grupis töötada?
Milliseid oma võimeid said sa eriti hästi ülesandes rakendada?
Milliseid raskusi ette tuli?
Mis oli esialgne mängu mõte?
Kuidas see ülesanne teile meeldis, kas oli lõbus? Põhjendage?“
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Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole
vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

73

